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Editorial

Expediente

Dentre centenas de organizações de todo o mundo, a As-
sociação São Martinho, foi eleita pela Caritas Internacional 
como ganhadora do “Prêmio Prix 2019”, trata-se de um dos 
mais prestigiosos prêmios internacionais. O reconhecimento 
da excelência do trabalho e resgate social realizado pela São 
Martinho, traz grande satisfação para a Igreja Católica e para 
todos que nestes 35 anos de existência a ela se dedicaram e 
construíram este verdadeiro monumento de solidariedade 
e fraternidade. Esta premiação incentiva e fortalece o nosso 
compromisso com os milhares de cidadãos que foram e são 
assistidos nas suas unidades. Trata-se da certeza de que para 
a edificação de um mundo melhor basta ser capaz de amar o 
próximo no dia de hoje. Desde seu nascimento a Associação 
atendeu milhares de crianças e jovens. São cidadãos brasilei-
ros, em situação de vulnerabilidade, vítimas, que necessitam 
de proteção, de atenção e de assistência. A missão da São Mar-
tinho é construir o cidadão do futuro, transformando de forma 
positiva sua vida e também as nossas. A falta de sensibilidade 
da sociedade exige a nós que não sejamos indiferentes.

No contexto das nações e organizações, ao invés de “so-
ciedade internacional”, ganha cada vez mais força o uso da 
expressão “comunidade internacional”, a primeira ressalta a 
existência de diferentes. Já o termo “comunidade”, traduz a 
ideia de ideais comuns, união e cooperação. Nesta perspecti-
va, muitas personalidades do exterior, de passagem pelo Bra-
sil e pelo Rio de Janeiro, incluíram em seu roteiro uma visita 
de apoio e incentivo à Associação São Martinho, como a Prin-
cesa Diana de Gales, a Rainha Silvia da Suécia, Cherie Blair 
(esposa de Tony Blair, ex-Primeiro Ministro da Grã Bretanha) 
e tantos outros. O reconhecimento internacional recebido nes-
te ano de 2019 e os tantos outros recebidos ao longo de suas 3 
décadas de existência, indica que a comunidade internacional 
aplaude e fomenta esta “boa obra”. Tudo isso faz com que 
nosso coração de cristãos exclame: “Isto é obra do senhor!!!”

Frei Evaldo Xavier, O.Carm.
Prior Provincial
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O Retiro Provincial de 2019 teve início no dia 22 e foi en-
cerrado no dia 26 de julho, no Recanto Coqueiro D’Água, em 
Santa Luzia (MG). Teve como assessor o bispo de Petrópolis, 
Dom Gregório Paixão Neto, Osb. 

É uma oportunidade para os freis se aprofundarem em te-
mas relativos à vida religiosa. É ocasião especial de deserto, 
realizado anualmente após as celebrações de Nossa Senhora 
do Carmo. Além disso, o retiro oferece aos confrades uma 
oportunidade de aprofundar a vivência da fraternidade, de re-
zar juntos, de meditar e de conviver num espaço que favorece 
ao silêncio, à oração profunda e ao recolhimento.

Na noite de sexta-feira, após o encerramento das atividades, 
houve um momento muito especial para a Ordem do Carmo: a or-
denação presbiteral de Frei João Paulo Pereira Moraes, O.Carm., 
na Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Belo Horizonte (MG).

O Carmelo centra-se em Jesus Cristo, a quem nós segui-

mos e nos empenhamos em servir. Os grandes modelos da 
nossa forma de vida são a Virgem Maria e o Profeta Elias. O 
valor central do carisma carmelita é a contemplação enten-
dida como uma íntima relação com Deus em Jesus Cristo, 
que transborda numa vida de oração e fraternidade, na qual 
procuramos servir o nosso próximo conforme os nossos dons 
particulares e nossa vocação.

O carisma carmelitano está apoiado no tripé: oração, fra-
ternidade e serviço.

Retiro Provincial

Contemplação que transborda 
numa vida de oração, 
fraternidade e serviço 
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“És sacerdote para sempre!” (Sl 109)

Frei João Paulo Pereira Moraes, O.Carm., foi ordenado 
sacerdote no dia 26 de julho, na Igreja Nossa Senhora do Car-
mo, em Belo Horizonte. O bispo ordenante foi o arcebispo de 
Diamantina, Dom Darci José Nicioli. Concelebraram o Prior 
Provincial, Frei Evaldo Xavier, O.Carm., os frades membros 
do Conselho Provincial e confrades da Província de diversas 
casas do Brasil, que estavam reunidos no Retiro Provincial 
Anual. Participaram familiares do ordinando, convidados e a 
comunidade local.

Frei João Paulo, tem 32 anos e atualmente reside no Con-
vento São Nuno, que abriga o Postulantado da Província, no 
bairro Jaqueline, em Belo Horizonte. Desde que ingressou no 
Carisma Carmelitano, atuou junto à juventude e a partir de 
2018 tornou-se Promotor Vocacional da Província.

Para ele, a Contemplação é o aspecto da espiritualidade 
carmelitana que a diferencia dos demais carismas, e o vocacio-
nado ao Carmelo precisa ser um jovem profundamente amante 
do Senhor, na vida de oração. “Se não há uma vida de oração 
íntima com Deus, não se pode ser carmelita”, pontuou.

Frei João Paulo conheceu o Carmelo em Salvador e en-
controu no Carmelo o verdadeiro sentido de sua vida.

“Sou de família nordestina. Minha mãe é natural do Ma-
ranhão e meu pai do Piauí. Casaram-se e foram morar em 

Salvador, na Bahia. Tiveram quatro filhos. Originalmente de 
fé católica, ao chegarem em Salvador meus pais passaram a 
frequentar a Igreja Batista. Nós, os filhos, os seguíamos e ali 
eu permaneci até os 12 ou 13 anos, quando me tornei um jo-
vem rebelde, que gostava muito de Rock. Deixei de ir à igreja 
evangélica”, contou.

Mas Deus tinha um plano para a vida do Frei João Paulo 
e alguns anos depois ele teria uma forte experiência com a fé 
católica que transformaria sua vida para sempre. 

“No Réveillon de 2004, eu estava em Salvador e tive uma 
experiência de solidão e vazio muito grande, em meio a mais 
de um milhão de pessoas no Farol da Barra. Eu percebi que 
minha vida não tinha sentido nenhum. Passei a pensar até que 
ponto eu queria viver. Afinal, não tinha amigos verdadeiros, não 
respeitava meus pais… Eu tinha na época 16 anos. Fiquei as-
sim algum tempo. Meses depois, quando começaram as aulas, 
conheci um jovem cuja vida me questionava muito e do qual 
me tornei amigo. Ele então me chamou para ir a um lugar, sem 
me dizer ao certo onde seria. Quando cheguei, descobri que era 
uma Igreja Católica, onde estava acontecendo um grupo de ora-
ção. Tive dificuldade de entrar, mas depois de muita insistência 
dele e de sua namorada, entrei na igreja. Lá, naquele grupo de 
oração, experimentei um preenchimento profundo do meu ser, 
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fruto de um encontro pessoal com Deus. Senti que Deus estava 
me dando uma nova chance”, lembrou.

A partir desse dia, a vida do jovem João mudou com-
pletamente e com ele, a de seus pais e irmãos, que tam-
bém retornaram ao catolicismo. Mas ainda faltava alguma 
coisa para se sentir pleno. Foi quando conheceu o carisma 
carmelitano, através de um amigo que o chamou para co-
nhecer o Convento do Carmo.

“Eu estava trabalhando quando um jovem me falou de 
um frei carmelita e eu fui conhecer. Além do acolhimento 
dos frades, que me chamou muita atenção, houve outra 
coisa que me marcou muito: um papel que eles me deram, 
com uma propaganda vocacional. Nele estava escrito que 
‘os carmelitas são como abelhas do senhor, que produzem 
a doçura do mel espiritual’. A partir dessa frase eu senti 
que Deus me chamava a algo mais profundo. E é essa fra-
se que hoje norteia minha vocação. Eu encontrei no Car-
melo a possibilidade de viver cada dia através da oração 
e descobrir na vida contemplativa a doçura do mel espiri-
tual. Todos os dias a gente acorda e vai viver dessa fonte. 
E para mim, Nossa Senhora é como a abelha rainha dessa 
colmeia. Eu encontrei nessa colmeia o lugar que sempre 
busquei e que deu sentido à minha vida”, finalizou.
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“Nosso ‘sim’ para sempre a Deus, nos colocando a servi-
ço da Igreja e da Ordem do Carmo”. Com esta frase os freis 
Juliano Luiz da Silva, O.Carm., e William Pereira Barboza, 
O.Carm., convidaram todo o povo de Deus para a celebração 
de seus votos solenes, que aconteceu no dia 15 de junho, na 
Basilica dei Santi Silvestro e Martino ai Monti, viale del Monte 
Oppio, em Roma.

A celebração foi presidida pelo Prior Provincial da Provín-
cia Carmelitana de Santo Elias, Frei Evaldo Xavier, O.Carm., 
e concelebrada pelo conselheiro geral pra a América da Ordem 
do Carmo, Frei Raul Maraví, O.Carm, e por padres freis e ou-
tros sacerdotes de diversas partes do Brasil que estudam em 
Roma. Entre eles, Frei Adailson Santos, Frei Vagner Sanagiot-
to (Brasil), Frei Roberto Carlos, Frei Luiz Felipe e Frei Giu-
seppe; Frei Giovanni Grosso, Frei Lucio Zapattore e Frei Car-

Profissão Solene de Votos de Frei Juliano 
e Frei William

lo Grosso (Itália). Após a Missa, 
houve um almoço festivo.

Segundo as Consti-
tuições, por meio da 
Profissão Solene o 
candidato se torna 
definitivamente 
membro da Or-
dem dos Irmãos 
da Bem-Aven-
turada Virgem 
Maria do Monte 
Carmelo.
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Irmã Marlene Rocha é eleita nova Priora do 
Mosteiro Flos Carmeli

A eleição no Mosteiro, que acontece há cada três anos, 
foi realizada no dia 30 de julho, tendo sido eleita a Ir. Mar-
lene Rocha.

A eleição da nova Priora do Mosteiro Flos Carmeli, de 
Jabuticabal (SP), contou com a presença do Prior Provin-
cial, Frei Evaldo Xavier, O.Carm., e de Frei Marcelo de 
Jesus, O.Carm., Delegado Provincial para as Monjas. Além 
da Priora, foram eleitas também as conselheiras: 1ª Conse-
lheira, Ir. Maria do Carmo de Moraes; e 2ª Conselheira, Ir. 
Solange de Melo.

Irmã Marlene Rocha tem 53 anos de idade e 34 anos de 
vida monástica. Ela falou ao site Carmelitas sobre sua eleição:

“Vejo como vontade de Deus. Pedi ao Senhor sabedoria 
para conduzir esta casa monástica. Quero sempre, com mui-
ta humildade, buscar o diálogo na comunidade e trabalhar 
em conjunto com todas as irmãs pelas vocações”, disse.

Segundo ela, seu desejo é, através do exercício da mis-
são como priora, favorecer uma vida comunitária saudável 
e orante. “Isso será possível favorecendo o tempo de ora-
ção. Se nossa primeira missão é sermos intercessoras dian-
te do senhor, precisamos favorecer o tempo e o ambiente 
para isso. Esse é o meu desejo”, pontuou.

O endereço do Mosteiro é Rua Coronel Sodré, 652, 
Aparecida Jaboticabal (SP).
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Congresso da Ordem Terceira reúne Sodalícios 
em Aparecida

O Congresso da Ordem Terceira do Carmo, da Provín-
cia Carmelitana de Santo Elias, aconteceu nos dias 3 e 4 
de agosto, no Auditório Padre Noé Sotillo, no subsolo do 
Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do 
Norte (SP). O tema desta edição foi “A Fraternidade em 
Obséquio de Jesus Cristo”.

O encontro tem como objetivo, segundo Frei Petrônio de 
Miranda, O.Carm., Delegado Provincial para a Ordem Ter-
ceira, estreitar os laços fraternos e marianos aos pés de Nos-
sa Senhora. “Por isso nos encontramos de três em três anos 
para celebrar – em comunidade – a nossa caminhada através 
da partilha e do aprofundamento de um determinado tema”.

O religioso destacou que a Província de Santo Elias 
abrange uma área muito extensa do Brasil, com 37 So-

dalícios da Ordem Terceira do Carmo. “Um dos maiores 
desafios, não apenas para o Carmelo, mas para os diversos 
grupos da Igreja, é a vivência da fraternidade. Porém, não é 
uma fraternidade passageira de amizade ou de festas, mas 
centralizada em Jesus Cristo. Por isso no tema trazemos ‘em 
Obséquio de Jesus Cristo’. Óbvio que todos os grupos; no-
vas comunidades; ordens e congregações religiosas têm Jesus 
como centro, mas às vezes esquecemos dessa espiritualida-
de fraterna-criptológica e nos transformamos em grupos de 
amigos, ONGs ou associações, e daí perdemos a mística, em 
nosso caso, carmelitana”, disse.

A programação no sábado (03/08) teve início na parte da 
tarde, às 14h, com a recitação do Terço meditado, sob a co-
ordenação de Ir. Marlene Nunes, Priora do Sodalício de São 
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José dos Campos (SP), e Ir. Fátima Santos, Priora do Soda-
lício de Jacareí (SP) . Em seguida, houve uma conferência 
do Frei Carlos Mesters, O.Carm., que falou sobre a temática 
do encontro: “A Fraternidade em obséquio de Jesus Cristo”. 
Depois, os participantes ouviram um testemunho sobre “A 
experiência Fraterna no Carmelo da Bolívia”, feita por leigos 
da Ordem Terceira do Carmo da Bolívia. Houve ainda procis-
são até a Basílica e celebração da Santa Missa, presidida pelo 
Prior Provincial, Frei Evaldo Xavier, O.Carm.

No domingo (04/08) a primeira atividade foi a celebra-
ção da Santa Missa no Santuário de Nossa Senhora Apa-
recida. Em seguida, houve a apresentação dos Priores e 
Prioras, acolhida do 38º Sodalício (Saquarema – RJ) e do 
39º Sodalício (Campo Lindo – SP). Depois, os irmãos ou-
viram as conferências “A fraternidade no mundo: Experi-
ências do Congresso Internacional da Ordem Terceira do 
Carmo de Roma”, proferida por Ir. Alzira Marques, Priora 
do Sodalício de Unaí (MG), e Ir. Valcir Neida, da Comissão 
Provincial e Prior do Sodalício de Osasco (SP); “Viver em 

obséquio de Jesus Cristo nos Sodalí-
cios da Ordem Terceira do Carmo”, 
pelo Prior Provincial, Frei Eval-
do Xavier; “A fraternidade e 
a missão no Carmelo”, por 
Frei Petrônio de Miranda; e 
“A fraternidade na Provín-
cia Carmelitana de Santo 
Elias – 300 anos”, por 
Frei Adailson dos San-
tos, O.Carm.

Houve, ainda, ora-
ção e fraternidade, sob a 
orientação de Frei Carlos 
Mesters. O encerramento do 
Congresso aconteceu às 12h, 
com a palavra de Frei Petrônio 
e do Ir. Paulo Daher.

No dia 5 de maio a Venerável Ordem Terceira do Carmo 
– Esplanada (SP) abriu as festividades pelos seus 425 anos 
de fundação, recebendo a Imagem Milagrosa de Nossa Se-
nhora, vinda de Mirassol. Na ocasião, houve a recitação do 
Santo Rosário.

Em seguida houve o deslocamento dos irmãos para a Igre-
ja da Boa Morte e logo depois a Ladainha de Nossa Senhora, 
cantada pelos Monges Beneditinos. Foi realizada, também, 
uma procissão até a Igreja da Venerável Ordem Terceira do 
Carmo, com a participação dos Monges Beneditinos, da Or-
dem Terceira de São Francisco e membros da comunidade 
Aliança de Misericórdia; seguida de Missa presidida pelo 

Prior Provincial, Frei Evaldo Xavier, O.Carm., com Vésperas 
cantadas pelos Monges Beneditinos. Concelebraram os freis 
Atanael de Almeida Lima e ThiagoBorges.

Em sua homilia, Frei Evaldo falou sobre a história desse 
Sodalício, destacando que ele foi o primeiro de todo o territó-
rio nacional e por isso é considerado o “Sodalício Mãe”.

“Com essa semente plantada na precariedade da Vila de 
São Paulo iniciante, na pobreza e nos desafios da fundação de 
uma cidade que, 400 anos depois, se tornaria a maior cidade 
da América do Sul, os primeiros irmãos que vieram de Por-
tugal deixaram o maior dom que poderiam ao Brasil e à São 
Paulo: o amor à mãe de Deus e nossa mãe”, disse.

Sodalício de São Paulo celebra 425 anos
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Festa Do 
Carmo 

2019
demonstração de amor à 

Mãe do Carmelo
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O dia 16 de julho foi especial, com manifestação de fé 
e amor à Virgem Santíssima. Milhares de fiéis celebraram o 
Dia de Nossa Senhora do Carmo em todo o Brasil.

Nas paróquias e igrejas sob o cuidado dos freis da Pro-
víncia Carmelitana de Santo Elias as missas estiveram lota-
das durante todo dia. Os fiéis puderam, além de participar 
da Santa Missa, realizar seus atos de devoção e muitos re-
ceberam a imposição do escapulário de Nossa Senhora do 
Carmo, e percorreram as ruas do bairro em procissão, dando 
testemunho público de sua fé.

No Rio de Janeiro, na Paróquia Nossa Senhora do Car-
mo, em Vila Kosmos, houve ainda a inauguração de uma 
nova iluminação da fachada. Em diversas comunidades, 
durante a novena e no dia da padroeira, houve celebrações 
presididas pelos bispos diocesanos e por bispos auxiliares. 
No Rio de Janeiro, o Cardeal Orani João Tempesta, presi-
diu missa na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Vila 
Kosmos, no domingo, dia 14; e o bispo auxiliar Dom Paulo 
Romão, no dia 16. Em São Paulo, na Basílica do Carmo, em 
Bela vista, Dom Carlos Lema, bispo auxiliar, presidiu a mis-
sa da Padroeira, dia 16, às 19h30. E no Convento do Carmo 
de Salvador, o bispo auxiliar, Dom Marco Eugênio, presidiu 
a novena e a missa no dia 13 de julho, e o arcebispo Dom 
Murilo Krieger, presidiu a missa da padroeira, às 10h, no 
dia 16. Em Belo Horizonte, o bispo auxiliar Dom Geovane 
Luís da Silva presidiu a novena no domingo, dia 7 de julho.

Nossa Senhora e o Carmelo

Frei Adailson Santos, O.Carm., secretario do Conselho 
Provincial, fala sobre a relação entre Nossa Senhora e o 
Carmelo:

“Foi em um contexto de perseguição, de crise, de dor, 
falta de esperança e desolação que São Simão Stock supli-
cou a Virgem Maria pela sua Ordem com a seguinte oração: 
‘Flor do Carmelo, vide florida. Esplendor do Céu. Virgem 
Mãe incomparável. Doce Mãe, mas sempre virgem. Sede 
propícia aos carmelitas. Ó Estrela do mar’. Em meio a essas 
aflições, a doce Mãe de Deus prontamente respondeu a esta 
suplica, entregando a São Simão um sinal de confirmação 
de que a Ordem jamais seria extinta.”
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1º Encontro Regional de Formação para 
colaboradores das obras sociais

Aconteceu no Rio de Janeiro, dias 22 e 23 de maio, o 1º 
Encontro Regional de Formação da Província Carmelitana 
de Santo Elias, que reuniu colaboradores das obras sociais 
carmelitanas de nossas casas em todo o Brasil.

O tema desta primeira edição foi “O Papel das Orga-
nizações da Sociedade Civil na Garantia de Direitos”. As 
palestras aconteceram na sede do Centro Socioeducativo da 
São Martinho, na Lapa.

O primeiro dia foi marcado pela apresentação dos par-
ticipantes, a palavra do Frei Adailson Quintino dos Santos, 
O.Carm., 1º Conselheiro do Governo Provincial e diretor 
da São Martinho; palestra sobre “O Papel das Organizações 
da Sociedade Civil ao Longo da História”, proferida pelo 
pesquisador Hércules Toledo; grupos de partilha, e painel 
com especialistas sobre “Assistência Social: Desafios e 
Perspectivas X Papel dos Conselhos de Direito”.

Após dar as boas-vindas aos participantes, Frei Adail-
son fez uma reflexão sobre a passagem do Filho Pródigo 
(Lucas 15, 11-32).

“Todas as nossas ações só tem razão de existir por con-
ta da nossa missão como religiosos carmelitas. Precisa-
mos ser movidos pela compaixão, pela ação de Deus, para 
que verdadeiramente a transformação aconteça na vida 
das crianças e dos jovens. Movidos pela compaixão de 
Deus somos chamados a acolher a todos, indistintamen-
te”, frisou o religioso.

O segundo dia do encontro teve como principal ati-
vidade uma formação para a elaboração de um relatório 
para a manutenção da regularidade anual das obras sociais 
no Conselho Municipal de Assistência Social, dada pela 
assistente social Valdirene de Oliveira. Durante a forma-
ção foram vistos alguns conceitos da: Lei Orgânica de As-
sistência Social (LOAS), Lei 8069 de 1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente, Política Nacional de Assistên-
cia Social (PNAS), Resolução n.º 109/2009 e Resolução 
CNAS n.º 14/2014.

Em seguida os participantes foram divididos em gru-
pos. Seguiu-se a avaliação do encontro e o encerramento.
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Inauguração da Casa de Acolhida 
Nossa Senhora do Carmo

A Província Carmelitana de Santo Elias inaugurou, em 
Unaí (MG), a Casa de Acolhida Nossa Senhora do Carmo, 
para acolhimento da população em situação de rua. A sole-
nidade aconteceu no dia 12 de julho, durante a Novena da 
Mãe do Carmelo.

A inauguração teve início com uma oração, presidida 
pelo Frei Geraldo D’Abadia, O.Carm., pároco da Igreja 
Nossa Senhora da Conceição, e contou com a presença 
do vigário paroquial, Frei Reinaldo Paraíso, O.Carm., e 
da Irmã Mariana. Participaram também autoridades civis, 
entre elas o prefeito de Unaí, José Gomes Branquinho, al-
guns vereadores e o presidente do Rotary Clube da região.

Localizada na Rua José do Patrocínio, 739, Centro, a 
Casa de Acolhida funcionará com o apoio da Prefeitura 
Municipal de Unaí. Segundo Frei Reinaldo, o objetivo 

dessa obra social é  oferecer às pessoas que vivem em si-
tuação de rua uma estrutura digna para que possam fazer 
uma refeição, descansar, tomar um banho e até pernoitar, 
de uma a cinco noites. Haverá, também, a possibilidade de 
participarem de momentos de espiritualidade e oração.

“A Casa de Acolhida Nossa Senhora do Carmo é uma 
casa de passagem. Através dela queremos responder ao man-
damento que Cristo nos deixou: amar o próximo. Queremos 
ter um olhar de amor para com quem vive em situação de 
vulnerabilidade. Queremos que esses nossos irmãos vejam o 
rosto de Cristo através do acolhimento e trabalho dos freis, 
das irmãs religiosas, dos leigos e voluntários. Queremos que 
toda a sociedade possa através desta casa reconhecer o rosto 
de Jesus, por isso faremos nosso trabalho com muito carinho 
e amor”, destacou Frei Reinaldo Paraíso.
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São Martinho recebe 
prêmio Prix Cáritas 2019

A Associação Beneficente São Martinho ganhou o Prix 
Cáritas 2019. A ONG, mantida pelos Carmelitas, é a primeira 
instituição brasileira a receber o prêmio. A cerimônia aconteceu 
no dia 12 de junho, na cidade de Lucerne, na Suíça, onde fica 
a sede da entidade. Receberam a premiação o diretor da São 
Martinho, Frei Adailson Santos, O.Carm., e a assistente social 
e coordenadora do Núcleo de Acompanhamento Interdiscipli-
nar, Lucimar Correa. Pascale Baeriswyl, Secretário de Estado 
do Departamento Federal dos Negócios Estrangeiros (DFA), 
prestou homenagem ao empenho dos vencedores.

Desde 2003, a Cáritas Suíça premia o Prix Cáritas todo 
mês de junho. Este prêmio reconhece personalidades por um 
compromisso admirável, um excelente trabalho no campo 
social, cooperação para o desenvolvimento intercultural. Os 
vencedores são caracterizados por seu compromisso inova-
dor e sustentável. Em 2019, foram nove candidaturas de ins-
tituições por todo o mundo.

“A São Martinho concorreu com várias instituições de vá-
rios países e esse prêmio é o resultado do nosso trabalho. Por 
mais difícil, por mais desafiador que seja atuar na causa da 
infância e da adolescência,  esse prêmio confirma que a São 
Martinho está no caminho certo. Celebrar 35 anos com essa 
premiação tem um grande peso”, afirma o diretor da instituição 
Frei Adailson dos Santos.

Ele dedicou o prêmio a todos os colaboradores que atuaram 
no passado e aos que hoje atuam na São Martinho e destacou 
que a missão da instituição é ancorada na missão da Província 
Carmelitana de Santo Elias, que tem como cerne o Evangelho.

“A São Martinho é abraçada pela Província, que tem como 
missão o mandato de Jesus de cuidar da vida do outro, a promo-
ção da vida do outro, e o acolhimento do próximo. Ter consci-
ência clara dessa missão na sociedade, não sairmos desse trilho 
e continuamos a atender essa necessidade”, pontuou. A premia-
ção aconteceu no Centro de Cultura e Congressos de Lucerna.

“Ao conceder-lhes o Prix Cáritas 2019, gostaríamos de re-
conhecer a incansável dedicação demonstrada pelos senhores 
como diretor e, há muitos anos, como coordenadora do Núcleo 
de Acompanhamento Interdisciplinar da Associação Benefi-
cente São Martinho. Em especial, gostaríamos de destacar as 
ações voltadas às crianças e adolescentes carentes que vivem 
nas ruas ou em ocupações no Rio de Janeiro e que sofrem ou 
são ameaçadas pela violência. Através do valioso trabalho da 
São Martinho, elas têm acesso a novos meios de subsistência 
e, assim, possuem melhores oportunidades para o futuro”, afir-
mou a mensagem enviada pela Cáritas à São Martinho, assi-
nada por Hugo Fasel e Elisabeth Karagiannis, respectivamente 
Diretor de Marketing e Gerente de Comunicação.
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São Martinho é selecionada
 pelo Criança Esperança

Foi com grande emoção que a Província Carmelitana 
de Santo Elias recebeu a notícia de que a Associação Be-
neficente São Martinho (RJ) foi selecionada para receber 
os recursos do Criança Esperança. O anúncio foi feito pela 
apresentador Luciano Huck e pela cantora Iza, mobilizado-
res do projeto, no programa Caldeirão do Huck, que foi ao 
ar no sábado, dia 17 de agosto. É a primeira vez que a São 
Martinho é contemplada.

“O sentimento é de dever cumprido. Todo esforço valeu 
a pena. Ter recebido a notícia no palco do Caldeirão teve um 
impacto muito maior. Sinal de que o que a gente está fazendo 
aqui está gerando muito impacto e transformando vidas. Isto 
de alguma forma foi percebido”, disse Erika Oliveira, coorde-
nadora de filantropia da São Martinho.

Criada em 1984, a São Martinho, que conta com duas uni-
dades localizadas nos bairros da Lapa e Vicente de Carvalho, 
é uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de pro-
mover e defender os direitos das crianças e jovens, entre 6 e 
24 anos, em situação de rua ou residentes em comunidades e 
ocupações urbanas.

Os beneficiários têm acesso a atividades educativas, cultu-
rais, esportivas e de profissionalização no contraturno escolar, 
além de acompanhamento realizado por equipe interdiscipli-

nar composta de pedagogos, assistentes sociais, psicólogos e 
advogados. Só em 2018, foram 1803 beneficiários.

O prêmio vem em um momento especial, já que a São 
Martinho completa 35 anos em 2019 e prepara uma série de 
atividades durante o ano para comemorar a data.

Música de beneficiária é cantada por Iza

Maria Fernanda, 17 anos, beneficiária da São Martinho há 
10 anos, teve sua música selecionada para participar do qua-
dro “Essa Música é Minha!”, no palco do Caldeirão do Huck, 
da TV Globo. O programa foi ao ar sábado, dia 17 de agosto.

Na ocasião, a cantora Iza deu uma nova roupagem para a 
música “Novo Lugar” composta pela jovem.

“Não imaginava que isso acontecer. Foi muito incrível, 
sensacional. Eu nunca pensei que fosse no programa do Lu-
ciano do Huck, que iria ficar tão próximo a ele, assistir a Iza e 
que ela cantaria uma música minha. Quando começou, eu só 
chorei. Chorei muito. Eu sou muito fã e fiquei muito feliz. Só 
queria gritar e abraçá-la”, diz Maria Fernanda.

Tariana Galdino 
São Martinho
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Dia 1 de outubro é a festa de Santa Teresinha. É difícil 
você encontrar no Brasil um católico que nunca ouviu falar 
de Santa Teresinha ou uma capela por menor que seja, onde 
não se encontre uma imagem da Santa. Quem foi essa Teresi-
nha para chegar a ser tão conhecida no Brasil inteiro? Ela era 
uma jovem francesa do fim do século 19 que aos quinze anos 
de idade entrou num convento carmelita e, nove anos depois, 
aos 24 anos de idade, após longos meses de muito sofrimento, 
morreu de tuberculose no dia 1 de outubro de 1897. Nunca 
saiu do convento. Quando ela morreu, uma irmã da comuni-
dade dizia não ter encontrado nada de extraordinário na vida 
dela. Qual é então o segredo dessa santa carmelita para chegar 
a ser conhecida e amada de tanta gente até hoje? Qual o cami-
nho que ela abriu para nós?

São dois os caminhos de Deus até nós e de nós até Deus. O 
primeiro é este: Deus, na sua bondade, tomou a iniciativa e, sem 
mérito algum da nossa parte, chegou até nós, nos acolheu e nos 
abraçou. É o caminho da gratuidade do amor. O outro caminho 
é este: Uma vez aceito o amor de Deus, nós devemos dar a nos-
sa resposta e realizar o que o amor pede de nós. É o caminho 
da observância dos mandamentos. Gratuidade e Observância! 
Dois caminhos, dois lados da mesma medalha: dom de Deus e 
esforço nosso; providência divina e eficiência humana; festa e 
luta; fé e política; sonhar e planejar, graça e lei. Um lado só, sem 
o outro, tornaria incompleto nosso relacionamento com Deus. 
No passado, em algumas épocas da história da igreja, insistia-se 
mais na gratuidade: "Deus nos ama!" E às vezes, o povo caía 
num ritualismo vazio sem compromisso. Em outras épocas, in-

A espiritualidade de Santa Teresinha 
do Menino Jesus

sistia-se mais na observância: "Temos que cumprir a Lei!" E 
às vezes, se caía num legalismo exagerado que gerava nas 
pessoas o medo de Deus. 

No fim do século 19 na França, época em que vivia Tere-
sinha, o acento caía na observância, no legalismo, com preju-
ízo para a vivência da gratuidade do amor. O rigor e o medo 
marcavam a piedade do povo, mostravam um Deus distante 
e exigente. Tudo parecia pecado. Era proibido comungar to-
dos os dias. Insistia-se mais nas práticas da penitência, ame-
açando o povo com o castigo do inferno. Teresinha nasceu e 
cresceu neste ambiente burguês e conservador. No mosteiro 
carmelita, em que acabava de entrar, a espiritualidade era de 
observância e de rigor. O ideal da santidade eram as práti-
cas de penitência, jejum rigoroso, grandes sacrifícios, longas 
orações. Não se lia a Bíblia. Na biblioteca do convento só 
havia um único exemplar da Bíblia. Para uma irmã poder 
ler a Bíblia precisava da licença da superiora. Então, como 
Teresinha conseguiu romper com este modo tão rigoroso de 
viver a vida? Como ela conseguiu vencer o medo de Deus e 
alcançar essa sabedoria tão grande a ponto de tornar-se dou-
tora da Igreja, mestra de todos nós?

Em Teresinha transparece uma nova imagem de Deus. 
Ao longo dos poucos anos de sua vida, escondida num con-
vento, ela redescobriu o rosto amado de Deus como nos-
so Pai, que tinha sido esquecido. O seu jeito de lidar com 
Deus era diferente. A frase de Teresinha que melhor resume 
a mensagem da sua vida é esta que ela dirige a Deus no fim 
da sua vida: "No crepúsculo desta vida aparecerei diante 
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de vós com as mãos vazias!" Ela entrou no convento para 
tornar-se uma santa. Ela pensava que a santidade devesse 
ser fruto do seu próprio esforço. Ela ouvia falar dos grandes 
santos e santas, das duras penitências e das longas orações 
que eles faziam, das virtudes que praticavam, dos sacrifí-
cios e gestos heroicos. Assim eles acumulavam méritos para 
poder merecer o céu. Teresinha sentia-se pequena e frágil, 
cheia de defeitos, incapaz de alcançar esse ideal de santi-
dade, pois ela dormia durante a longa meditação de manhã, 
não gostava muito do terço, sentia antipatias de certas irmãs, 
e quando fazia uma penitência maior ficava doente. E pensa-
va: “Eu, do jeito que eu sou nunca vou alcançar a santidade. 
Sou pequena demais e sem força. Sou uma criança. Como é 
que faço para ser santa?”.

Ela encontrava uma luz nas coisas pequenas e grandes que 
tinham acontecido com ela na história da sua vida: a experi-
ência do amor do próprio pai que ela experimentou, sobretudo 
depois do trauma que viveu com a perda da mãe aos 4 anos de 
idade; a experiência vivida na noite de Natal em que de repen-
te, sem esforço algum da parte dela mesma, ela conseguiu su-
perar o seu problema afetivo do choro e ter um domínio maior 
de si mesma. De tudo isto ela foi tirando a seguinte conclusão: 
Deus conseguiu realizar em mim coisas que eu mesma não 
era capaz de realizar; se Deus é Pai, como meu pai aqui na 
terra, ele deve gostar de crianças pequenas e frágeis como eu; 
a mãe gosta quando a criança dorme tranquila no colo.

Teresinha soube viver as pequenas e grandes experiências 
da vida à luz da sua fé em Deus como Pai. Aos poucos, atra-
vés de muito sofrimento, ela foi descobrindo quem é Deus. 
Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele me acolhe 
e me carrega nos seus braços. Amor não se merece. Amor se 
recebe de graça! Não adianta a gente querer acumular méritos 
para poder merecer o amor. No fim da sua vida, Teresinha 
já não observava a lei de Deus para merecer o céu, mas só e 
unicamente para agradecer o amor recebido de Deus. Perto da 
morte, ela se encontra de mãos vazias: "No crepúsculo desta 
vida aparecerei diante de vós com as mãos vazias!" Teresinha 
não acumulou nada. Pelo contrário! Esvaziou-se e entregou-
-se. Foi se doando, sem se preocupar com a sua própria salva-
ção. Não acumulou méritos nem sabedoria. Não quis crescer 
para o alto. Ela dizia: "É descendo que se sobe! É diminuindo 
que se cresce!"

Pelo seu testemunho, ela nos revelou um novo rosto de 
Deus! A sua vida, tão curta e aparentemente tão insignificante, 
é uma prova viva de que Deus, ele mesmo na sua bondade 
imensa, é a maior Boa Notícia para nós, seres humanos. Tere-
sinha tem uma mensagem muito atual para nós que vivemos 
neste sistema neoliberal em que a acumulação é a lei mais 
forte que governa o mundo. Viver como ela viveu obriga a 
gente a andar na contramão e cria o espaço para uma nova 
convivência humana. Tudo isto não eram apenas ideias bo-
nitas. Nem ideias não eram. Eram vivências que aos poucos 
foram brotando revelando seu conteúdo para a própria Teresi-
nha que mais vivia as coisas do que as sabia.

Como jovem, ela sentia impulsos grandes e desejos enor-
mes de ser santa. Ela se dizia: “Um desejo tão grande, se Deus 
o coloca em mim, então Ele também deve indicar como rea-
lizá-lo. Ela queria ser tudo ao mesmo tempo: santa, doutora, 
profetisa, sacerdotisa, mártir, e percebia que isto não era pos-
sível. Mas por outro lado pensava: se este desejo existe em 
mim, deve haver um caminho para realizá-lo, pois um desejo 
assim vem de Deus. Lendo a Bíblia, ela descobriu: “Sem o 
amor nada sou!” Aí ela concluiu: “No coração de minha mãe 
a Igreja, eu serei o amor! Aí posso ser tudo ao mesmo tempo: 
santa, doutora, profetisa, sacerdotisa, mártir, pois sem o amor 
eles não funcionam”.

Dezoito meses antes da sua morte, a escuridão baixou so-
bre Teresinha. Era como se Deus não existisse, como se o céu 
fosse uma ilusão, como se a fé fosse o maior engano da his-
tória da humanidade. Como Jesus na cruz, ela rezou muitas 
vezes: “Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?” Mas 
a sua fé era maior que a escuridão. E ela repetia: “Deus está 
comigo! Ele não me abandonou. O amor é maior” Assim ela 
viveu na escuridão total durante a terrível doença da tubercu-
lose, irradiando alegria e paciência, tendo por dentro a crise 
da escuridão, contra a qual ela resistia agarrando-se à fé, até à 
a hora da morte. Tudo isto revela uma pessoa muito madura, 
apesar de ter apenas vinte e poucos anos. Como diz o livro 
de Sabedoria: "Amadurecida em pouco tempo, ela atingiu a 
plenitude de uma vida longa!" (Sb 4,13)

Frei Carlos Mesters, O.Carm.
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Aconteceu na Província

No dia 18 de maio, houve a entrega da carta-pedido 
assinada pelo Arcebispo de Niterói, Dom José Francisco 
Rezende Dias, para o Prior Provincial, Frei Evaldo Xavier, 
O.Carm., para criação do 38º Sodalício da Província, o de 
Saquarema. No dia seguinte, às 10h, foi celebrada a Santa 
Missa de acolhimento de 22 Noviços e Noviças da Ordem 
Terceira do Carmo da Lapa – Grupo de Saquarema e futuro 
Sodalício. A Eucaristia foi presidida pelo Delegado Provin-
cial, Frei Petrônio de Miranda, O.Carm.

“Foi um momento de emoção para as irmãs Carmelitas 
da Divina Providência que lá residem e para todos os irmãos 
e irmãs que receberam o santo hábito. O nosso muito obriga-
do ao Padre da cidade, Padre Rodrigo, e aos irmãos noviços 
nas pessoas de Anderson e Davi que, além de preparar e or-
ganizar a celebração ofereceram um belo almoço! Obrigado 
em nome do Carmo da Lapa, de Angra do Reis e Vicente de 

Carvalho, que lá estiveram prestigiando este momento im-
portante da caminhada dos novos e novas carmelitas naquela 
cidade. Muito obrigado!”, disse Frei Petrônio.

Os novos noviços da OTC são: Alexandre Teixeira de 
Melo, Aluízio Almeida dos Santos Júnior, Ana Beatriz 
Gouveia da Silva, Ana Maria Alves Ferreira, Anderson 
Afonso Serafim, Cássio Henrique Bravo Pinheiro Nunes, 
Claudio Júnior Santos de Souza, David de Amorim Bravo, 
Eliana das Graças Souza Afonso, Enrico Vescesláo Bravo, 
Francisco José Afonso, Heloisa Helena Afonso Serafim, 
João Bravo Neto, José Antonio Pereira da Silva, Jurema de 
Amorim Bravo, Maria Aparecida Ramos da Silva, Maria 
Cecília de Araújo Oliveira, Marly Coutinho Paulino, Paulo 
Cezar Bravo, Rita de Cássia Bravo, Rômulo da Glória Ma-
chado, Vanessa Da Silva Dias.

OTC da Lapa – Grupo Saquarema ganha 22 noviços 
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No dia 25 de maio o Sodalício da Ordem Terceira do 
Carmo de Diamantina (MG) celebrou 260 anos de funda-
ção. A missa em Ação de Graças pela data foi presidida pelo 
Bispo de Diamantina, Dom Darci José Nicioli, e concele-
brada pelo Prior Provincial, Frei Evaldo Xavier, O.Carm. 
As celebrações tiveram ainda a presença do Delegado Pro-
vincial para a Ordem Terceira do Carmo, Frei Petrônio de 
Miranda, O.Carm.

Em sua homilia, Frei Evaldo destacou a herança mariana 
do estado de Minas Gerais:

Sodalício de Diamantina celebra 260 anos 

“Minas gerais nasce no dia 16 de julho, nasce do ventre 
da Virgem Maria. Somos nós, gente mineira, filhos de Nos-
sa Senhora, amparados, protegidos, guardados pelo escudo 
invencível da fé e do amor de Deus, que é o escapulário de 
Nossa Senhora do Carmo. [...] É a Virgem Maria Santíssi-
ma que dá a você, filha/filho diletíssimo, proteção, amparo, 
carinho, amor. Como uma mãe que dá a luz à criança re-
cém nascida, Nossa Senhora nos toma no seu braço e ama; 
amando, protege; amando, cuida, ampara, alimenta, ama-
menta, nutre; e é mestre, ensina”, disse.

Uma missa presidida pelo Frei Geraldo D’Abadia, O.
Carm., dia 2 de junho, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, 
em Unaí (MG), marcou a celebração dos 13 anos do Soda-
lício Santa Teresinha do Menino Jesus.

Parabéns a todos os irmãos da Ordem Terceira do Car-
mo de Unaí.

A Ordem Terceira do Carmo (OTC) é composta por 
leigos carmelitas que pela graça batismal e pela profissão 
na Ordem, são chamados por Deus a exercer de um modo 
peculiar sua missão sacerdotal, profética e real na Igreja e 
a ser fermento cristão nas atividades temporais, nas quais 
estão profundamente envolvidos.

Sodalício Santa Teresinha do Menino Jesus celebra 13 anos 
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O Convento do Carmo de Santos celebrou 430 anos de 
fundação no dia 24 de abril, com missa presidida pelo Frei 
Lino de Oliveira, O.Carm.

O convento faz parte do “Conjunto do Carmo em 
Santos”, formado pela igreja dos frades (do século XVI 
– 1599) e da igreja da Ordem Terceira (do séc XVIII – 
). É considerado como um dos mais antigos relicários do 
barroco brasileiro, sendo considerado Patrimônio Nacio-
nal desde 1940.

As igrejas dos freis e da Ordem Terceira são unidas por 

Convento do Carmo de Santos celebra 430 anos

torre com campanário criando uma fachada incomum no bar-
roco revestida de azulejos marianos originais do século XIX.

Atualmente passando por obras de restauração, a igre-
ja do Convento foi tombada pelo Condephaat em 1981 e 
pelo Condepasa em 1990. Os altares dourados em madeira 
são de estilo barroco e adornados por imagens devocionais 
do século XVIII. No presbitério possui cadeirais em jaca-
randá que eram utilizadas para a celebração do ofício dos 
frades. Também em destaque possui as telas de Benedito 
Calixto e belíssimos tocheiros.

Frei Marcio Silvan, O.Carm., foi à Câmara de Vere-
adores da cidade de Eldorado do Sul (RS) para meditar 
junto com os representantes do povo o tema da Campanha 
da Fraternidade (CF) 2019. Ele  falou na tribuna com os 
nobres vereadores por 11 minutos. Atentamente, os políti-
cos ouviram o religioso que lembrou os meios concretos e 
as dez sugestões que a CF oferece para o agir político em 
sociedade. O religioso ressaltou que as Políticas Públicas 
não são o partido político; que são duas realidades total-
mente diferentes, mas que hoje, infelizmente, estão mui-
to confusas entre si. Frei Márcio também falou das várias 
iniciativas da Igreja Católica com vistas ao bem comum.

Frei Márcio discursa na Câmara de Vereadores de Eldorado do Sul
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